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La història d’An-
drás Forgách és 
de les que no 
s’obliden: nascut 
a Budapest el 
1952, aquest co-
negut dramaturg 

i actor, a més d’escriptor, va rebre 
una trucada un bon dia del 2013 en 
la qual se li comunicava que, dins 
dels arxius dels temibles serveis se-
crets de l’època comunista, s’havi-
en trobat uns informes signats per 
la seva mare. Per la mare? La curi-
ositat devia ser immensa, esclar, i la 
sorpresa no va ser més petita: An-
drás i els seus germans, que de joves 
havien fet lluita clandestina per 
provar de trobar escletxes a un rè-
gim que anihilava la voluntat i el cri-
teri de la gent, havien estat espiats... 
pels pares! Bruria Forgách, dona del 
també espia Marcell Forgách, havia 
escrit pàgines i pàgines sobre els 

La mare  
era una espia 

DRAMATURG, 
ACTOR I 
ESCRIPTOR, 
L’HONGARÈS 
ANDRÁS FORGÁCH 
(BUDAPEST, 1952) 
S’HA DONAT A 
CONÈIXER 
INTERNACIONAL-
MENT GRÀCIES A 
AQUEST LLIBRE 
AUTOBIOGRÀFIC, 
‘L’EXPEDIENT DE 
LA MEVA MARE’ 

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL moviments de persones i les activi-
tats d’un pis de Budapest freqüen-
tat per joves artistes i opositors al 
règim. El pis que, en teoria, havien 
aconseguit per als seus fills, després 
de molts esforços i feina honesta, o 
això els havien explicat sempre. En 
realitat, el pis, i moltes altres coses 
com ara passaports, diners o petits 
privilegis que pocs hongaresos po-
dien tenir, eren el pagament d’uns 
serveis d’espionatge i denúncia de 
tota mena d’activitats no afins al rè-
gim. En realitat, el pare periodista 
i la mare mestressa de casa exem-
plars amagaven el pitjor del govern 
de János Kádar: la sospita que qual-
sevol amic o veí (o familiar!) pot es-
tar redactant mentalment un infor-
me sobre tu quan et pregunta com 
t’han anat les vacances. Una sospi-
ta que converteix, a poc a poc, els 
ciutadans d’un país en éssers mes-
quins i en enemics els uns dels al-
tres, i en cada vegada més amics del 
sistema que els vigila i controla. La 
publicació del llibre a Hongria va 
crear una polèmica enorme i va sac-
sejar el país.  

Però no sabem si per la voluntat 
d’imitar l’estil abstrús i fosc dels in-
formes secrets, o amb la intenció de 
reproduir el caos mental que li de-
via suposar a l’autor pair aquesta 
notícia i recol·locar tots els senti-
ments i records familiars després 
d’un cop com aquest, el llibre peca 
d’un desordre estructural conside-
rable que no ajuda a entendre el fil 
dels esdeveniments i abusa una mi-
ca massa de les notes al peu i de les 
transcripcions dels informes, que 
no contribueixen a amplificar la po-
tència de la història, sinó que la fan 
més freda. Hi ha noranta pàgines fi-
nals en què l’autor explica els fets 
en primera persona, i en què es la-

menta profundament del que li ha 
passat, que, si haguessin estat al co-
mençament del llibre, haurien faci-
litat l’empatia del lector cap als pro-
tagonistes. No només cap a ell i els 
seus germans, que són clarament 
les víctimes de la història, sinó so-
bretot, i aquesta hauria estat la fei-
na més meritòria del Forgách no-
vel·lista, cap a la mare, l’autèntica 
protagonista de tot plegat, aquesta 
misteriosa Bruria a qui tots voldrí-
em agafar pel coll i preguntar: “Per 
què ho vas fer?” Que el llibre no re-
solgui aquesta pregunta, que no ens 
ofereixi pistes o una mica de llum 
sobre aquest misteri, és l’únic re-
tret que se li pot fer. 

Perquè el llibre té moltes coses 
bones. La descripció de la malaltia 
del pare, la pèrdua de raó del qual 
s’insinua que està vinculada al nivell 
de paranoia que li ha generat la fei-
na d’espia. O una vinculació entre el 
concepte d’agent reclutat i la condi-
ció de jueu errant. Tant el pare com 
la mare d’András Forgách eren ju-
eus i tenien família a Israel. Les re-
lacions entre aquest país i Hongria i 
les obsessions per trobar rastres de 
prosionisme en qualsevol minúscu-
la manifestació d’interès per la cul-
tura hebrea (la mateixa Bruria no 
podia parlar hebreu en un tramvia 
hongarès si no volia ser detinguda) 
donen la mesura del despropòsit a 
què sempre condueixen els recels i 
els prejudicis propis no només dels 
règims dictatorials: “Per als cama-
rades de Partit, eren jueus; per als 
jueus, eren comunistes; per als co-
munistes, eren hongaresos; per als 
hongaresos, eren estrangers”. Això 
passava durant la Guerra Freda i 
passa ara, a Hongria i arreu. Per ai-
xò són importants llibres com 
aquest, que en facin denúncia.!

AL LLIBRE, 
L’AUTOR 
DESCOBREIX 
QUE ELS 
SEUS PARES 
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GERMANS 
HAVIEN 
FORMAT 
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Els relats 
d’aquest llibre de 
Bertolt Brecht 
(1898-1956) so-
vint estan inspi-
rats en figures 
històriques: Cè-

sar, Francis Bacon, Giordano Bru-
no, Sòcrates... El narrador, però, ens 
els presenta en algun moment en 
què no estan creant la seva obra (o 
conquerint, o conversant), sinó de-
dicant el seu temps a algun afer me-
nor. El gran filòsof grec, per exem-
ple, participa en una batalla contra 
els perses —Brecht pot ser, si s’ho 
proposa, molt irònic—, i en surt vic-
toriós, miraculosament, perquè se 
li ha clavat una espina al peu, cosa 
que el fa bramar de dolor. Brama 
tant, de fet, que espanta els ene-

La gallina morta capaç de levitar
mics: “Sòcrates havia demostrat 
que el gran contemplatiu podia ser 
alhora el gran home d’acció”. Gior-
dano Bruno, per contra, no té tan-
ta sort: l’han condemnat a mort del 
tot injustament, per l’enveja d’un 
acusador fraudulent. El conte, però, 
gira a l’entorn de la caritat cristia-
na (o més aviat al voltant de la 
manca d’aquesta virtut te-
ologal). Un altre relat 
ens ofereix una versió 
pròpia de la solució 
salomònica bíblica: 
dues mares que llui-
ten pel mateix nadó. 
Algunes de les peces 
presenten la disjunti-
va entre forma i fons. I 
Brecht es declara sempre 
partidari del segon extrem. 

una obvietat científica, però és que 
a vegades som cecs davant les coses 
evidents (recordem la carta robada 
de Poe). La meva història preferida, 
però, és la de la vella que ha menat 
dues vides. Una de molt llarga, de 60 
anys, com a filla, esposa i mare irre-
protxables; i una segona, molt cur-
ta, però més plena, de només dos 
anys, com a dona lliure. Finalment, 
les magnífiques Històries del senyor 
Keuner aborden sucoses paradoxes 
filosòfiques. Entre els poemes, que 
alternen amb les narracions, el més 
commovedor és, de lluny, el titulat El 
meu germà era aviador: “El meu ger-
mà és un conqueridor [...] / L’espai 
que el meu germà ha guanyat / és al 
massís de Guadarrama, / de llarg té 
un metre vuitanta, / i un metre cin-
quanta de fons”.!

HISTÒRIES DE 
CALENDARI 
BERTOLT BRECHT 
ADESIARA 
TRADUCCIÓ DE 
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JORDI 
LLAVINA

Hi ha, per això, una mena d’ètica mi-
litant, en el llibre. 

Potser el relat més divertit és el 
dels últims dies de Francis Bacon: 
“Es creien massa coses i se’n sabien 
massa poques”. La història té com a 
protagonista una gallina atropellada 
accidentalment pel cotxe de cavalls 

en què viatja el pensador. 
Aquest, que ja està molt 

malalt i envellit, dema-
na de rescatar del ca-

mí la gallina morta, 
i ordena a un jove 
ajudant seu que la 
mantingui fresca, 
protegint-la cada 

dia amb sarpats de 
gel. L’animal mort, es-

clar, no es corromp im-
mediatament. Pot semblar BUNDESARCHIV


